
De ouderraad steunt onze school in denken 
en doen. We zetten in de laatste Den Heuve-
laar van dit schooljaar even op een rij wat we 
de voorbije maanden allemaal gerealiseerd 
hebben:

Er was voor iedereen een feestelijk onthaal 
op de eerste schooldag.

Onze leerkrachten is duidelijk gemaakt dat 
ze kanjers zijn op de dag van de leerkracht.

Dankzij de financiële steun van de ouder-
raad zijn er nieuwe stoeltjes gekomen op de 
Servaesdreef en in het eetklasje aan de Wa-
rande.

De wafel-actie (foto) heeft op een smake-
lijke wijze gezorgd voor een speeltoestel op 
de Warande en voor nieuwe koptelefoons.

Er is door de ouderraad een nieuwe twee-
dehands tent gekocht, die al goed dienst 
heeft gedaan bij de Lampionnentocht en op 
het Schoolfeest.

Door de magen te vullen van papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s en vele sympathisanten 
heeft het eetfestijn gezorgd voor een splin-
ternieuw smartboard. Ook hebben alle leer-
krachten van de opbrengst 100 euro te be-
steden gekregen voor zaken/materialen in 

hun klas waar normaal geen budget voor was.
De kleuters hadden een doldwaze namid-

dag met clown Archibald en een lekkere ver-
snapering.

Op de crea-middag konden alle kinderen 
zich uitleven met allerhande activiteiten; 
djembé, schilderen, levende standbeeld... 
dit dankzij de inspanningen van onze leer-
krachten, ouders, en met hulp van leerlingen 
van het WICO, en vele (onbaatzuchtige) sym-
pathisanten. 

Ook was er weer een spetterend school-
feest, waar we met z’n allen een smartboard 
bij elkaar hebben gefeest.

De bosklassen en schoolreis werden finan-
cieel ondersteund door de ouderraad.

De receptie na de afscheidsviering van de 
zesdejaars wordt verzorgd en betaald door de 
ouderraad. Ook wordt er door de ouderraad 
weer een Bye-Bye-fuif voor de schoolverlaters 
mogelijk gemaakt.

Uiteraard willen we iedereen bedanken die 
dit alles mee heeft mogelijk gemaakt. We ho-
pen komend jaar ook weer op zoveel steun te 
mogen rekenen.
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Vrijwilligers opvang
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrij-
willigers voor de middagbewaking of 
voor- en naschoolse opvang. dit kan 
via vrijwilligerswerk of PWa.

Wisseldag
Op donderdag 19 juni organiseerde 
onze school een ‘wisseldag’. de 5-jarige 
kleuters gingen een kijkje nemen in het 
eerste leerjaar, maar ook alle andere 
kinderen gaan al eens piepen wat hen 
volgend schooljaar te wachten staat. 
Iedereen wisselde dus een halve dag 
van klas en juf. de leerlingen van het 
zesde leerjaar trokken die dag rond met 
hun poppenkast en speelden hun spel 
in de klassen.

Wegenwerken
In september zullen de werken aan 
de straten rond de Warande afgerond 
zijn. vanaf dan kunnen we de vroegere 
afspraken weer naleven. dat wil zeg-
gen dat we niet meer parkeren langs de 
Heide en in de Warande. de kinderen die 
te voet of met de fiets komen, kunnen 
de schoolpoort langs de Warande veilig 
bereiken. de kinderen die met de auto 
komen, worden afgezet in de Mosstraat 
of Sparstraat en kunnen zo via de twee 
kleine paadjes langs de kleine poortjes 
binnenkomen. In de Sparstraat en Mos-
straat zijn parkeerplaatsen voorzien.

Sponsorloop
de sponsorloop heeft ons een aardig 
bedrag opgebracht. We willen alle 
sponsors dan ook bedanken voor hun 
gulle gift. Tegen september zullen de 
eerste verfraaiingen van de speelplaat-
sen te zien zijn op elke vestiging. Onze 
kinderen zullen vanaf dan weer hun 
gang kunnen gaan tijdens de pauzes. 
Wil je een dagje komen helpen tijdens 
de vakantie om één van onze speel-
plaatsen weer speelklaar te maken, mag 
je altijd een seintje geven. dit kan via 
mail denheuvel@skynet.be of op het 
telefoonnummer 011/54.02.58. alvast 
heel erg bedankt.

Vanaf 8.20u op school
We blijven vaststellen dat er vaak 
kinderen te vroeg op school toekomen. 
We willen toch nog even meegeven 
dat de kinderen pas vanaf 8.20 uur op 
school mogen toekomen. vanaf dan is 
er toezicht en zijn de kinderen verzekerd. 
Kinderen die door omstandigheden 
vroeger naar school moeten komen, 
worden verwacht bij de voorschoolse 
opvang aan de Warande. Probeer a.u.b. 
om hier volgend schooljaar rekening 
mee te houden, zodat we geen verdere 
maatregelen moeten treffen voor dit 
probleem. DE DIRECTIE

Nieuwe voorzitter
Op de ouderraad van 10 juni werd niet 
alleen - met taart en koffie - teruggeblikt 
op het eerste werkjaar van onze ouder-
raad, maar werden ook de vacante be-
stuursfuncties voor volgend schooljaar 
weer ingevuld. rony verdonk en Mark 
Kolsters volgen respectievelijk Frank 
Bosmans en Bart van den Bosche op 
als voorzitter en ondervoorzitter. Frank 
en Bart blijven wel lid van de ouderraad. 
We willen ook nog even alle ouders, 
sponsoren, sympathisanten en natuur-
lijk onze leerkrachten, ondersteunend 
personeel en directie bedanken voor 
hun inzet en steun dit afgelopen jaar. 

Helpende handen
In de maand juli willen we een aantal 
kleine werkzaamheden uitvoeren op de 
Warande en aan de Servaesdreef. Ben je 
handig en heb je een zaterdag tijd, meld 
je dan aan.  de Ouderraad

WIST Je daT...

Dank jullie wel voor dit bord!

Wist je dat de school dit jaar nog drie nieuwe digitale bor-
den aankocht? We hebben in het totaal nu vier borden. De 
borden zijn verrijdbaar en zo is het mogelijk dat alle klassen 
van het lager met het bord kunnen werken, als ze dat wil-
len. Ook de bijbehorende materialen zoals bordboeken van 
de verschillende methodes werden aangekocht. Het was 
een hele investering voor onze school, maar het is zeker de 
moeite waard. De kinderen en de leerkrachten kunnen nu 
allemaal enthousiast aan de slag.
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Na de paasvakantie kwam er in het eerste leerjaar een 
verrassing aanrijden. Wat zou er toch in die grote doos zit-
ten… jawel … het nieuwe digitale bord. Het werd al uit-
voerig getest en goedgekeurd door de kinderen en de juf-
fen. De reacties zijn heel positief, want met zo’n bord kan 
je heel veel. We hebben al gelezen, gerekend, meegelezen 
met een digitaal prentenboek en af en toe ook een spelle-
tje gespeeld. Spannend hoor, samen racen tegen de tijd!

We hebben gehoord dat er in de hoofdschool ook al fijn 
mee gewerkt is … DANKJEWEL!

JUF KAREN


